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Simundervisning för förskola
Att kunna simma är ett av målen som finns med i skolans läroplan för ämnet Idrott och hälsa, dock råder det idag
stora skillnader i simkunnighet mellan olika områden. Att kunna simma är en del av den svenska kulturen. Vi badar,
leker och umgås i och i närheten av vatten. Det är tyvärr många elever som inte når målen i läroplanen. Spårvägen
är därför mycket glada över att vi sedan hösten 2010 kunnat erbjuda kostnadsfri simundervisning för femåringar på
förskolor i Tensta.
Detta projekt initierades och finansieras av Insamlingsstiftelsen Bertil Olsson och H2O (numera Simklubben H2Os
stiftelse). Kursen som barnen erbjuds är 15 tillfällen á 30 min och målet är att alla efter kursen ska känna trygghet i
vattnet och vara en god bit på väg mot att bli simkunniga.
Spårvägen Simförening tycker att simkunnighet är viktigt och arbetar för att alla barn ska få chansen att lära sig
simma. Efter flera års erfarenhet av simundervisning vet vi att det är viktigt att börja tidigt för nå bästa möjliga
resultat. Vi är oerhört tacksamma gentemot Simklubben H2Os stiftelse som ger oss och barnen i Tensta denna
möjlighet.
Våren 2015 inleder stiftelsen ett samarbete med E.ON som möjliggör att verksamheten näst

intill kan fördubblas.

Förskolor som erbjudits simundervsining
HT10: Bittinge förskola (2 grupper, ca 20 barn)
VT11: Stormhatten (2 grupper, ca 20 barn)
HT11: Stormhatten, Regnbågen och Gökboet (4 grupper, ca 40 barn)
VT12: Mellangården och Bittinge förskola (4 grupper, ca 40 barn)
HT12: Tensta Allé 40, Björlingeplan, Bystugan och Trollskogen (5 grupper, ca 50 barn)
VT13: Gullingeplan 30, Trollskogen, Bikupan (5 grupper, ca 50 barn)
HT13: Maskrosen, Rödluvan, Regnbågen, Gullingeplan (5 grupper, ca 50 barn)
VT14: Trollskogen, Mellangården, Stormhatten (5 grupper, ca 50 barn)
HT14: Regnbågen, Bystugan, Gökboet, Gullingeplan 30 (5 grupper, ca 50 barn).
VT15: Regnbågen, Bikupan, Fredsduvan, Björinge, Trollskogen, Mellangården, Rödluvan, Månstugan,

Stormhatten (6 grupper, ca 90 barn)
HT15: Regnbågen, Solbacken, Bikupan, Stjärnfallet, Gullinge, Trollskogen, Bittinge, Björinge,
Bystugan (6 grupper, ca 90 barn)
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